HEAD

START
Een stevige basis voor iedere

young professional!

?

Inschrijven

w.wimm.nl
Ga naar ww

De ervaring leert dat persoonlijke ontwikkeling
door veel starters wordt onderschat.
Het lijkt bijzaak en iets dat altijd nog wel kan. De kunst is om juíst aan het
begin van je loopbaan extra energie in persoonlijke ontwikkeling te stoppen.
Het vergroot je kennis en competenties en daarmee je carrièremogelijkheden.
HeadStart is een eenjarig opleidingsprogramma dat zich richt op de
persoonlijke ontwikkeling van startende young professionals, met een HBOof WO-achtergrond. Het doel van het programma is om starters met 0 tot 4
jaar werkervaring in een werk-leer situatie een stevig fundament te geven
voor de rest van hun loopbaan.

www.wimm.nl

info@wimm.nl

Inhoud programma
In een vertrouwde groep van 8-12 personen leren deelnemers meer over zichzelf
en over hun omgeving. Zij leren onder andere hoe zij met de juiste communicatie
hun doel bereiken en worden zich meer bewust van de ander. Het programma is
praktijkgericht en geeft deelnemers de mogelijkheid om het geleerde meteen
toe te passen in hun werk.
Naast de trainingsdagen krijgen deelnemers persoonlijke begeleiding van een
coach en zijn er een aantal momenten om praktijksituaties samen met andere
deelnemers te bespreken. Zo leren zij van elkaar en leren zij situaties vanuit een
andere invalshoek te bekijken en op te lossen.

Thema’s die aan bod
komen:

Na het afronden van het
HeadStart programma heeft
de young professional:

Persoonlijk
leiderschap

een (nog) beter beeld van wie hij is, wat
hij wil en wat hij kan, waardoor hij steviger
in zijn schoenen en daarmee in de
organisatie staat

Omgevingsanalyse

zijn eigen competenties verder ontwikkeld
meer inzicht in zijn eigen denk- en
gedragspatronen

Effectief
communiceren

Drijfveren

zicht op zijn rol in zowel zijn team als de
organisatie
een balans gevonden tussen zijn ambities
en waar hij nu staat als young professional.

Zelfreflectie

Investering

Duur: 13 contactmomenten
verspreid over een jaar
Kosten: €3250,- (ex btw)

Meer weten of een young
professional inschrijven?

Neem dan contact met ons op via info@wimm.nl
www.wimm.nl

